Kłodawa, 19 kwietnia 2016r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Nr BR.0002.25.2016r

Zawiadomienie
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2013r.poz.594,645,1318;z2014r.poz.379,1072) oraz §27 ust.2 Statutu gminy
Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr 370/02r Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października
2012r (t.j. Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2013r,poz.2895)zwołuje na dzień:
29 kwietnia 2016r(piątek) o godz.14.30
w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
XXV sesję Rady Miejskiej w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Kłodawa za 2015r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2015r.
8.Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania za 2015r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV – dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik,
Leszcze, Luboniek, Rysiny.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap V – dla wybranego terenu w obrębie Bierzwienna Długa
Kolonia.
13.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043.

16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
17.Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 13/2016r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 22 marca 2016r w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kłodawie nt.”Kontrola wydatków związanych z realizacją Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymania świetlicy środowiskowej
w 2015r”
18.Zapozannie radnych z treścią pisma z dnia 14.04.2016r p. Jana Wotalskiego i zajęcie
stanowiska przez Radę Miejską w Kłodawie.
19.Interpelacje i wnioski radnych.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-)Grzegorz Siwiński

